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Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „PZP”, pełnomocnik Zamawiającego 
przekazuje treść zapytań do treści SIWZ wraz z odpowiedziami złożonych  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego 
WZP.271.1.78.2018.MZBM, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.) na wykonanie zamówienia pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa części budynku ZSO nr 3 im. B. Prusa na 
potrzeby żłobka”:  
 
Treść pytania nr 1: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie  
od 20.08.2018 r. do 14.12.2018 r. (lub w terminie krótszym zgodnie z ofertą). Prosimy  
o potwierdzenie, że powyższe terminy (lub termin podany w ofercie) ulegną odpowiedniemu 
przesunięciu w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego  
oraz w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jego dotrzymanie nie było 
możliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku 
zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku 
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie  
z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.). 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu zakończenia realizacji 
zamówienia. 
 

 Treść pytania nr 2: Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (wraz z podaniem firm  
ww. podwykonawców) - prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający 
dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, jak 
również że dopuszcza powierzenie robót innym podwykonawcom niż wskazani w ofercie jw. 



 

        
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza możliwość dokonania zmiany podwykonawcy  
w trakcie realizacji umowy na zasadach określonych w § 8 ust. 3 i 6 wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.  
 
 
Treść pytania nr 3: Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił  
na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości 
robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe (zwłaszcza w kontekście wykonywania 
robót w ramach istniejącego obiektu) przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć 
wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści 
Umowy możliwości: 

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku 
konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót, 

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego 
zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie 
wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian  
w dokumentacji projektowej, 

d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna 
zmiana cen rynkowych. 

    
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 4: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres min. 36, 48 lub 60 
miesięcy. Prosimy o potwierdzenie, że ww. okres dotyczy wykonanych robót, natomiast na 
zastosowane materiały i urządzenia zostanie udzielona gwarancja zgodnie z okresem, na jaki 
udzielają jej producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 
Zamawiający w sposób jednoznaczny w Rozdziale II pkt 16 SIWZ i wyczerpujący  
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa określił zasady gwarancji. 
 
 
Treść pytania nr 5: Z uwagi na wartości przedmiotowego zamówienia prosimy o ustalenie 
wysokości zabezpieczenia należytego wykonania w kwocie 5% wartości wynagrodzenia.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 
 



 

Treść pytania nr 6: Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zapoznał się  
z dokumentacją oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i kompletności  
oraz potwierdza, że jest kompletna i spójna. Prosimy o ograniczenie powyższych wymogów  
do zakresu, w jakim mógł się z ww. zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 
 

Treść pytania nr 7: Z uwagi na wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu opóźnienia  
w realizacji przedmiotu umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad/ usterek prosimy o ich 
obniżenie do 0,1% wartości wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 

 
Treść pytania nr 8: Zamawiający zastrzegł karę za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia. Prosimy o wprowadzenie 
analogicznego uprawnienia dla Wykonawcy, gdy do odstąpienia od umowy następuje  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 9: Zamawiający określając katalog kar umownych nie przewidział 
analogicznych kar dla Wykonawcy. Z uwagi na zasadę równości stron prosimy  
o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania Zamawiającemu kar umownych z tytułu 
opóźnienia w przekazaniu ternu budowy, dokonywania odbiorów, akceptacji przedłożonych 
rzez Wykonawcę materiałów/ urządzeń, z tytułu opóźnienia w dokonywaniu płatności, itp.  
(w takiej samej wysokości, w jakiej może naliczać kary Zamawiający). 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie 
 
 
Treść pytania nr 10: Z uwagi na rażącą wysokość zastrzeżonych kar umownych z tytułu 
uchybień Wykonawcy względem podwykonawców prosimy o ich obniżenie i ustalenie 
kwotowo, w wysokości np. 3 000,00 zł za każde z wymienionych naruszeń. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 
 



 

Treść pytania nr 11: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego 
Zamawiający byłby zobowiązany przed nałożeniem na Wykonawcę jakichkolwiek kar 
umownych do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia 
obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem obciążenia karami. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 
 
 
Treść pytania nr 12: Z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar 
umownych np. do 10 % wartości wynagrodzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie 

 
 

Treść pytania nr 13: Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego 
Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem umowy do uprzedniego wezwania 
Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod 
rygorem odstąpienia od umowy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści projektu umowy w tym 
zakresie. 

 
 
Treść pytania nr 14: Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ksiąg rachunkowych  
i zapisów wszystkich transakcji finansowych i wydatków w związku z realizacją przedmiotu 
zamówienia – prosimy o sprecyzowanie ww. zapisu. 
 
Odpowiedź: Zgodnie z § 23 wzoru umowy Europejski Bank Inwestycyjny ma prawo  

do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi przez Wykonawcę  

w odniesieniu do przedmiotu zamówienia oraz wykonania kopii dokumentów, w zakresie 

dozwolonym przez prawo. 

 
 
Treść pytania nr 15: W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych  
w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający 
dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań 
projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które  
są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza treści wynikającej z pytania Wykonawcy. 



 

Zamawiający w sposób jednoznaczny w Rozdziale II pkt 6 SIWZ i wyczerpujący w oparciu  
o obowiązujące przepisy prawa określił zasady stosowania rozwiązań równoważnych. 
 
 

 
Treść pytania nr 16: W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie 
materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie 
budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo 
szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego 
producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże 
materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania  
w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne 
Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame  
z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry  
są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału  
lub urządzenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza użycie materiałów i urządzeń 
posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych 
w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji 
przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia. Dopuszczenie zmian w materiałach  
i urządzeniach odbywa się na skutek wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. 
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Agnieszka Wajda - Członek Zarządu 
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